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MANUAL DE NORMAS GRÁFICAS 
E IDENTIDADE VISUAL

ASSOCIAÇÃO DE ESTUDANTES 
DA FACULDADE DE MEDICINA DE LISBOA

INTRODUÇÃO

A	 edição	 deste	Manual	 de	 Normas	 Gráficas	 e	
Identidade Visual tem como objetivo primordial 
tornar a imagem da Associação de Estudantes 
da Faculdade de Medicina de Lisboa (AEFML) 
mais coesa e de qualidade constante em todas 
as suas instâncias.

Neste documento, estão explanadas diretrizes 
para	a	aplicação	da	 imagem	oficial	da	AEFML,	
que deverão ser cumpridas, quer pelos membros 
da Direção da AEFML, quer por todas as 
Comissões Organizadoras de Projetos AEFML e  
entidades externas que façam uso da imagem 
da Associação.

Aqui encontram-se regulamentadas todas 
as componentes integrantes da imagem da 
AEFML,	 tais	 como	 tipografia	 oficial,	 palete	 de	
cores, dimensões dos diferentes formatos de 
material	de	divulgação	e	documentos	oficiais	e	
também algumas normas de escrita.

Assim, este é um documento que permitirá 
que a AEFML mantenha a sua trajetória 
ascendente de qualidade e seriedade enquanto 
entidade representativa dos seus quase três mil 
estudantes, bem regulamentada e doravante 
com um manual normativo da sua imagem e 
divulgação.
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UMA IMAGEM COESA E DE QUALIDADE CONSTANTE

PILARES
TRANSPARÊNCIA
Ambicionamos a que o trabalho de Imagem e Divulgação na AEFML possa sempre 
ser	reflexo	dos	seus	valores	e	princípios,	e	que	espelhe	os	esforços	que	a	mesma	
move para representar e defender os interesses dos seus estudantes.

PROXIMIDADE
Enquanto entidade moderadora da comunicação da AEFML com os seus 
estudantes, almejamos a que a relação com os mesmos seja a mais próxima e 
estreita possível. Acreditamos que, assim, poderão ser servidas ambas as partes 
da melhor forma.

PROFISSIONALISMO
Deve a AEFML, em todas as suas valências e plataformas, comunicar e apresentar-
se da forma mais clara, consistente e harmoniosa possível, podendo, assim, 
espelhar a atitude e postura com que conduz os seus trabalhos.



#009193
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A MARCA
AEFML

SÍMBOLO

LOGÓTIPO - SIGLA “AEFML”

ELEMENTO DESCRITIVO DA MARCA “AEFML”

A	marca	AEFML	encontra-se,	abaixo,	definida	por	três	elementos	
que	a	compõem,	sendo	esses	o	símbolo	-	elemento	gráfico	com	
o ECG e a oval amarela - que pode ser utilizado isoladamente 
(ex.:	fundo	do	papel	timbrado	dos	documentos	oficiais	AEFML),	

o	logótipo	-	composto	pelo	grafismo	“aefml”,	em	minúsculas	-	e	
o elemento descritivo, que está presente na versão descritiva da 
marca AEFML, em português ou em inglês (na versão internacional 
da marca AEFML - ver Versões da Marca “AEFML”).
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ÁREA DE SEGURANÇA
E DIMENSÕES MÍNIMAS

X

Impressão / 300 dpi
34 mm

150 px
Digital / 72 dpi

De	forma	a	que	seja	sempre	mantida	a	legibilidade	da	marca,	são	definidas	dimensões	mínimas	permitidas	para	impressão	e	publicação	
Digital da marca AEFML.

A	dimensão	nunca	deverá	ser	inferior	à	apresentada	e,	em	casos	de	reprodução	com	menor	definição,	será	necessária	a	utilização	de	
dimensões superiores às apresentadas.

Não existe limite superior para a dimensão da marca AEFML.

A	altura	do	símbolo	da	marca	AEFML	define	a	dimensão	para	a	área	de	segurança	da	marca.	

Não	é	permitida	a	interferência	de	nenhuma	imagem,	texto	ou	outro	elemento	gráfico	a	partir	desta	margem.

X

X
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VERSÕES
DA MARCA “AEFML”

A versão descritiva da marca 
constitui o elemento mais distintivo 
da identidade “AEFML” em toda a sua 
Imagem Corporativa e documentos 
oficiais,	internos	e	externos.	

É constituída pelo símbolo e logótipo, 
bem como pela descrição “Associação 
de Estudantes da Faculdade de 
Medicina de Lisboa”, ou sua variante 
em ingês (ver Versão Internacional).

A versão simples da marca é constitída 
apenas pelo símbolo e logótipo, sem 
a descrição.

Esta versão da marca deve ser 
usada quando é feita divulgação 
digital ou quando a marca assume 
uma dimensão tão reduzida que 
comprometa a legibilidade da versão 
descritiva. 

No contexto de comunicação 
internacional, deve ser usada a versão 
internacional da marca “AEFML” 
apresentada onde a designação 
“Associação de Estudantes da 
Faculdade de Medicina de Lisboa” 
dá lugar à sua tradução em inglês 
prevista “Students’ Association of the 
Faculty of Medicine - University of 
Lisbon”, como previsto nos estatudos 
da AEFML.

VERSÃO DESCRITIVA VERSÃO SIMPLES VERSÃO INTERNACIONAL
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VERSÕES
MODELO DE SUBMARCAS DOS ÓRGÃOS SOCIAIS

A marca AEFML pode assumir diversas assinaturas, adaptando-
se a versão simples da marca aos diversos Departamentos que 
constituem a Direção da AEFML, bem como as suas Secções e 
Órgãos Sociais.

A descrição do Departamento, Secção ou Órgão Social deverá 
ser	por	extenso	e	a	sua	configuração	deverá	respeitar	sempre	
a	tipografia	da	marca,	proporções	apresentadas	bem	como	as	
referências cromáticas presentes neste manual.
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VERSÕES
CROMATISMO E MONOCROMATISMO

CROMÁTICO
POSITIVO

CROMÁTICO
NEGATIVO
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A marca “AEFML” assume duas versões Cromáticas e duas 
versões Monocromáticas - positivas e negativas.

A escolha da versão a aplicar está dependentes do contraste 
com o fundo em que a marca é aplicada, seja ele um fundo 

sólido	 ou	 fotográfico	 (ver Aplicação sobre Fundos), devendo 
ser sempre garantida a integridade e legibilidade da marca em 
todas as situações.

MONOCROMÁTICO
POSITIVO

MONOCROMÁTICO
NEGATIVO
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APLICAÇÃO SOBRE FUNDOS
SÓLIDOS
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APLICAÇÃO SOBRE FUNDOS
FOTOGRÁFICOS
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UTILIZAÇÕES
INCORRETAS

As regras constantes deste manual devem ser seguidas sempre 
que	se	aplique	a	marca	AEFML.	Aqui	estão	presentes	múltiplas	
variações	 e	 uma	 significativa	 diversidade	 de	 possibilidades	
de	 aplicação,	 tornando-a	 flexível	 e	 adaptável	 à	 maioria	 das	
situações.

Quebrar	estas	normas	é	desfigurar	a	marca	e	traduz-se	numa	
má representação da mesma, acarretanto uma perceção pouco 
profissional	e	consistente	perante	aqueles	a	que	a	AEFML	se	
apresenta e/ou representa.

Abaixo estão aguns exemplos do que não fazer com a marca 
AEFML, em circunstância alguma, exceto nos casos previstos 
neste manual.
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Deformação das proporções

Alteração da tipografia

Alteração do desenho do símbolo

Ateração da cor da tipografia

Alteração entre a relação dos elementos

Alteração da cor da marca

Aplicação sobre fundo sem contraste

Utilizar contornos, transparências, marcas de água ou qualquer reforço gráfico

Aplicação de sombras e/ou efeitos
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CORES
PALETE PRINCIPAL

Tangerine Yellow

#fecb00

R: 254  C: 1
G: 203 M: 18
B: 0  Y: 100
  K: 0

Black

#000000

R: 0  C: 75
G: 0  M: 68
B: 0  Y: 67
  K: 90
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CORES
PALETE SECUNDÁRIA

Neon Carrot

#fe9221

R: 254  C: 0
G: 146 M: 51
B: 33  Y: 94
  K: 0

Mosque

#005953

R: 0  C: 89
G: 89  M: 44
B: 83  Y: 63
  K: 32

Dark Cyan

#009193

R: 0  C: 83
G: 145 M: 44
B: 147  Y: 63
  K: 32

Cinza Linux

#6c7a89

R: 108  C: 62
G: 122 M: 45
B: 137  Y: 36
  K: 6
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White

#ffffff

R: 255  C: 0
G: 255 M: 0
B: 255  Y: 0
  K: 0

Mosque

#005953

R: 0  C: 41
G: 89  M: 33
B: 83  Y: 33
  K: 1

Cinza Linux

#6c7a89

R: 108  C: 62
G: 122 M: 45
B: 137  Y: 36
  K: 6

Night Rider

#333333

R: 51  C: 73
G: 51  M: 66
B: 51  Y: 65
  K: 75

CORES
PALETE MONOCROMÁTICA
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CORES
EXEMPLOS DE CONTRASTES

TÍTULO
TÍTULO
TÍTULO
TÍTULO

TÍTULO
TÍTULO
TÍTULO
TÍTULO

TÍTULO
TÍTULO
TÍTULO
TÍTULO

TÍTULO
TÍTULO
TÍTULO
TÍTULO
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TIPOGRAFIA
TIPOGRAFIA PRINCIPAL

NUNITO SANS

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

0123456789

Esta	fonte	assume,	atualmente,	o	papel	de	tipografia	oficial	da	AEFML.

 Primando pela sua versatilidade, deverá ser utilizada em toda a comunicação 
oficial	da	Associação,	bem	como	em	todos	os	documentos	internos,	apresentações	

ou pareceres emitidos pelos seus Orgãos Sociais. 

Em	material	gráfico,	no	entanto,	reserva-se	a	liberdade	e	possibilidade	de	que	a	
mesma	seja	apenas	utilizada	de	forma	secundária,	ficando	a	tipografia	escolhida	

ao critério do autor do mesmo. 

Excetuam-se	casos	específicos	em	que	deverá	ser	utilizada	a	tipografia	
secundária.



29Esta	tipografia	deverá	ser	utilizada	nos	casos	excecionais	de	
documentos extensos com corpo de texto pequeno, nomeadamente 

em 2 colunas, e também poderá ser utilizado em legendas e 
citações.

TIPOGRAFIA
TIPOGRAFIA SECUNDÁRIA

CRIMSON TEXT

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

0123456789
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TIPOGRAFIA
TIPOGRAFIA ONLINE

PROXIMA NOVA

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

0123456789

Esta	fonte	apresenta-se	como	a	tipografia	preferencial	para	
utilização online,	nomeadamente	no	site	oficial	AEFML.
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TÍTULO
SUBTÍTULO

Lorem ipsum dolor sit amet, no eum detracto deleniti, est modo 
labitur maiorum at. Et nam dicam postea noluisse, te aliquip 
sadipscing vis. Eum persius partiendo ei, mei ut stet quodsi 
appareat, quo ne illud dolorum imperdiet. Graeci labores sus-
cipiantur mei an, has ne vocibus omnesque consetetur. Melius 
commodo luptatum eum ex. Sed ex mundi audiam.

Vis salutatus prodesset reprimique ex. Meliore voluptua mo-
deratius nec ei. Ea pri iudicabit definitiones. Soleat aperiri co-
tidieque eu has, oblique tibique contentiones sed id, id labores 
noluisse recusabo eum.

curiosidade
Error doctus abhorreant id ius. Per nibh 
pericula vituperata ea, errem recusabo 
deseruisse qui ut. Propriae maluisset intel-
legat sit ea, ea purto legimus mea. Omnes 
laudem primis cum cu, ius ea elitr omnes-
que. 

65%
de qualquer coisa

TIPOGRAFIA
EXEMPLO DE USO DE TIPOGRAFIA



#005953
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SUPORTES DE
COMUNICAÇÃO
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SUPORTES DE COMUNICAÇÃO
DIVULGAÇÃO FÍSICA

A imagem AEFML é uma forte identidade no contexto da 
Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa, sendo um 
dos seus ícones mais relevantes.

Deste modo, nunca deve ser esquecido que este é um fator 
que eleva a importância da solidez, coesão e qualidade da 
comunicação e divulgação por parte da AEFML, para que se 
mantenha sempre um impacte positivo da Associação junto dos 
estudantes e de todos aqueles a quem a AEFML chega.
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DIVULGAÇÃO FÍSICA
PÓSTER

70 cm

100 cm

DIMENSÕES DE IMPRESSÃO
70 cm x 100 cm.

Utilização exclusicamente vertical.

DIMENSÕES MINÍMAS DA MARCA “AEFML”
10 cm.
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DIVULGAÇÃO FÍSICA
FLYER

99 mm

210 m
m

DIMENSÕES DE IMPRESSÃO
99 mm x 210 mm.
Utilização exclusivamente vertical.
Impressão	de	3	flyers	por	página	A4.

DIMENSÃO DE IMPRESSÃO OPCIONAL
105 mm x 148 mm (A6).
Utilização preferencialmente vertical.
Impressão	de	4	flyers	por	página	A4.

DIMENSÕES MINÍMAS DA MARCA “AEFML”
3 cm.
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DIVULGAÇÃO FÍSICA
MOLDURA

70
 c

m

100 cm

10
 c

m

DIMENSÕES DE IMPRESSÃO
70 cm x 100 cm.

Espessura da margem de 10 cm.
Utilização preferencial horizontal.

DIMENSÕES MINÍMAS DA MARCA “AEFML”
10 cm.

NOTA À IMPRESSÃO DE MOLDURAS
A impressão da moldura deverá ser feita em papel de 100 g, 
sendo colada em k-line de 5 mm de espessura para reforço e 

estrutura da moldura.
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DIVULGAÇÃO FÍSICA
BILHETE

5,5 cm

13 cm

2,5 cm

DIMENSÕES DE IMPRESSÃO
5,5 cm x 13 cm, com banda para rasgar de 2,5 cm.
Utilização exclusivamente horizontal.
Impressão de 15 bilhetes por página A3.

DIMENSÕES MINÍMAS DA MARCA “AEFML”
2 cm.
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DIVULGAÇÃO FÍSICA
CREDENCIAL

99 mm

10 mm

140 m
m

DIMENSÕES DE IMPRESSÃO
99 mm x 140 mm, com área de segurança para furo, centrada 

na margem superior de 5 mm x 10 mm.
Utilização exclusivamente vertical.

Impessão de 9 credenciais por página A3.

DIMENSÕES MINÍMAS DA MARCA “AEFML”
3 cm.
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DIVULGAÇÃO FÍSICA
CONVITE

10
5 

m
m

148 mm

DIMENSÕES DE IMPRESSÃO
105 mm x 148 mm (A6).
Utilização preferencialmente horizontal.
Impressão de 8 convites por página A3.

DIMENSÕES MINÍMAS DA MARCA “AEFML”
3 cm.

A6
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DIVULGAÇÃO FÍSICA
PORTEFÓLIO

14
8 

m
m

210 mm

DIMENSÕES DE IMPRESSÃO
148 mm x 210 mm (A5).

Utilização exclusivamente horizontal.
Impressão em booklet.

DIMENSÕES MINÍMAS DA MARCA “AEFML”
3 cm.

A5
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DIVULGAÇÃO FÍSICA
CABANA

210 mm

297 m
m

Á
R

EA
 Ú

TIL

DIMENSÕES DE IMPRESSÃO
210 mm x 297 mm (A4).
Utilização exclusivamente horizontal, com dobra longitudinal 
ao centro.

DIMENSÕES MINÍMAS DA MARCA “AEFML”
3 cm.
Devido ao contexto de utilização deste suporte de 
comunicação,	este	é	o	único	em	que	não	é	obrigatória	a	
aplicação da marca AEFML.

A4
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SUPORTES DE COMUNICAÇÃO
DIVULGAÇÃO DIGITAL

Os suportes digitais da AEFML, sob a forma física ou online, 
assumem hoje um papel central na comunicação e interação da 
AEFML	com	o	seu	público-alvo.	

A sua crescente utilização e recurso exigem que seja alcançada 
e mantida uma utilização profícua, competente e correta dos 
mesmos, com especial cuidado para que não haja sobrecarga 
de divulgação feita aos estudantes.
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DIVULGAÇÃO DIGITAL
PUBLICAÇÃO DE INSTAGRAM

AEFML · Follow
@aefml_

aefml_

948 likes

Explorar

800 px

1000 px

MEIOS DE DIVULGAÇÃO
Página de Instagram AEFML.

DIMENSÕES DE PUBLICAÇÃO
Dimensão máxima: 800 px x 1000 px.
Dimensão recomendada: 1000 px x 1000 px.
Preferencialmente não deverão ser publicados banners no 
Instagram, devendo ser feita uma imagem dedicada para esta 
plataforma.

DIMENSÕES MINÍMAS DA MARCA “AEFML”
300 px.

3:5
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DIVULGAÇÃO DIGITAL
INSTASTORY E MUPI

AEFML · Follow
@aefml_

aefml_

948 likes

Explorar 1080 px

1920 px

MEIOS DE DIVULGAÇÃO
Instastory.

MUPI’s da Sala de Alunos e Sala de Estudo do Centenário.

DIMENSÕES DE PUBLICAÇÃO
1080 px x 1920 px.

Utilização exclusivamente vertical.

DIMENSÕES MINÍMAS DA MARCA “AEFML”
300 px.

Full HD
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DIVULGAÇÃO DIGITAL
TELEVISÃO E ECRÃ CORREDOR 01

3840 px

2160 px

MEIOS DE DIVULGAÇÃO
TV AEFML.
Ecrã AEFML “MUPI” Corredor 01.

DIMENSÕES DE PUBLICAÇÃO
2160 px x 3840 px (4K).
Utilização exclusivamente horizontal.

DIMENSÕES MINÍMAS DA MARCA “AEFML”
300 px.

4K
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DIVULGAÇÃO DIGITAL
VÍDEOS PARA YOUTUBE

1920 px

1080 px

MEIOS DE DIVULGAÇÃO
Canal do YouTube AEFML-TV.

DIMENSÕES DE PUBLICAÇÃO
1080 px x 1920 px (Full HD).

Utilização exclusivamente horizontal.

DIMENSÕES MINÍMAS DA MARCA “AEFML”
Neste suporte de comunicação não é aplicada a marca AEFML 

mas sim a Intro AEFML, cujo clip não pode ter qualquer 
alteração, seja na duração, efeitos visuais ou alterações de 

áudio.

Full HD
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DIVULGAÇÃO DIGITAL
BANNER

3840 px

2160 px

MEIOS DE DIVULGAÇÃO
Facebook.
Email.
TV e Ecrã Corredor 01.

DIMENSÕES DE PUBLICAÇÃO
2160 px x 3840 px (4K).
Utilização exclusivamente horizontal.

DIMENSÕES MINÍMAS DA MARCA “AEFML”
300 px.

4K
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Para que exista uma coesão mantida ao longo das várias 
instâncias de divulgação, recomenda-se que seja utilizada a 
estrutura de prioridades e destaques apresentada abaixo.

A Imagem organiza-se numa pirâmide de hierarquia de 
destaque, colocando numa posiçãpo superior o maior elemento 
- o logótipo ou imagem principal do projeto a desenvolver -  
seguido, abaixo, pelos elementos subsequentes.

O carimbo da AEFML deverá estar sempre no canto superior 
direito,	com	as	dimensões	pré-definidas.	Logótipos	adicionais,	
deverão ser inseridos centrados e na base da divulgação.

Deverá ter-se em atenção a manutenção dos os elementos 
centrais e fulcrais da divulgação dentro da área de segurança.

Esta estrutura é aplicável a todos os suportes de comunicação.

SUPORTES DE COMUNICAÇÃO
CONSTRUÇÃO DE UMA DIVULGAÇÃO
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SUPORTES DE COMUNICAÇÃO
FRISO DAS FOTOGRAFIAS AEFML

O	Friso	AEFML	deve	 ser	 inserido	 em	 todas	 as	 fotografias	de	
eventos e projetos AEFML que sejam publicadas nos seus 
meios de divulgação, sendo que deverá ser sempre utilizado o 
seguinte modelo:

• Deve estar contido num fundo branco, com transparência 
a 50% e com as pontas arredondadas a quartos de 
círculo.

• Deve conter obrigatoriamente, da esquerda para a 
direita: Logótipo simples policromático preto, linha 
divisora, logótipo do Santander Universidades e IPDJ.

• Todos os logótipos adicionais deverão ser adicionados 
à direita do logótipo do IPDJ.

• O friso deve ser sempre inserido na margem inferior da 
fotografia,	centrado	e	com	uma	altura	de	250	px.
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Exemplo de Friso AEFML base Exemplo de Friso AEFML com logótipos adicionais
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SUPORTES DE COMUNICAÇÃO
COMUNICAÇÃO OFICIAL

O tom da comunicação da AEFML, enquanto Associação que 
se faz representar nos Estudantes da FMUL, é essencialmente 
irreverente, criativo e próximo.

Não	obstante,	por	ser	uma	Associação	agregadora	de	conteúdos	
e informações, a comunicação deve ser sempre credível, sólida 
e assertiva.
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COMUNICAÇÃO OFICIAL AEFML
EMAIL “AEFML DIVULGAÇÃO”

A comunicação por email é o principal suporte de comunicação oficial 
AEFML junto dos estudantes, pelo que deve primar pela idoneidade, 
qualidade e coesão.

A comunicação é feita através do email divulgacao@aefml.pt e deverá, 
em qualquer circunstância ser sempre uniforme, independentemente 
do utilizador que remete o email.

A mensagem deverá iniciar-se sempre com “Caro/a Colega,” seguido 
do texto a inserir no corpo do email, alinhado à esquerda. Deve-se 
primar pela sobriedade da apresentação do texto, devendo este ser o 
mais simples possível, em termos de forma. Primemos por conquistar 
a atenção dos estudantes pelo conteúdo e não pela forma.

O Banner, ou imagem do Projeto, deverá estar inserido inline no 
corpo de texto, centrado. No banner deverá ser feita a hiperligação 
para a página do site AEFML com o evento, sendo que, debaixo da 
imagem deverá ler-se, centrado e em itálico, “(clica na imagem para 
mais informações)”.

Deverá ser sempre inserida a assinatura oficial AEFML, sendo a 
despedida feita com “Com os meus melhores cumprimentos” ou 
“Com os nossos melhores cumprimentos”.

Ao lado apresenta-se um exemplo da estrutura e formatação de um 
email	de	comunicação	oficial	AEFML.
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COMUNICAÇÃO OFICIAL AEFML
PUBLICAÇÕES DE FACEBOOK

A plataforma Facebook da Página AEFML apresenta-se como 
segunda plataforma principal de divulgação AEFML.

À semelhança dos emails “AEFML Divulgação”, estas 
publicações devem primar pela sobriedade e qualidade do 
que é escrito, para que seja sempre mantida a idoneidade, 
qualidade e coesão de toda a divulgação AEFML.

As publicações devem começar com “[Nome do Projeto]”, 
seguido do texto do Post do Facebook, como apresentado ao 
lado. Poderão ser anexados Banners ou vídeos de acordo com 
o tipo de Post.

O Post pode ser publicado de imediato ou agendado para 
publicação automática posterior, como demonstrado na imagem 
ao lado.
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COMUNICAÇÃO OFICIAL AEFML
NORMAS DE UTILIZAÇÃO DOS “MUPI”

Os MUPI que se enconcontram instalados no Piso 1 da Sala de 
Alunos AEFML e à entrada da Sala de Estudo do Centenário 
(vulgo Piso 3) são propriedade da Unimidia, sendo que a 
divulgação nestes meios está dependente dos termos acordados 
com a empresa em questão, de que se destacam:

• As imagens devem seguir as dimensões e orientação 
recomendadas em Suportes de Comunicação - 
Divulgação Digital - Instastory e MUPI.

• Atualmente, a AEFML está limitada a 2 divulgações nos 
MUPI Unimidia quinzenais.
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SUPORTES DE COMUNICAÇÃO
DOCUMENTOS OFICIAIS AEFML

A	 primazia	 pelo	 uso	 correto	 da	 Imagem	 Oficial	 da	 marca	
AEFML prende-se com a Identidade da mesma junto dos 
estudantes e das entidades externas, sendo um vínculo que, 
quando bem utilizado, permite que a AEFML mantenha a sua 
trajetória ascendente de qualidade e seriedade enquanto uma 
entidade representativa de quase três mil estudantes, bem 
regulamentada, estruturada e organizada.

Deste	 modo,	 todos	 os	 Documentos	 Oficiais	 AEFML	 devem	
seguir as regulamentações explanadas neste Manual, para que 
tenham uma coesão e uniformidade transversal aos dirigentes 
que os compõem e mandatos em que são redatados.
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DOCUMENTOS OFICIAIS AEFML
TEMPLATE DE DOCUMENTO OFICIAL

 

TÍTULO DO DOCUMENTO 

Subtítulo do Documento 

Cabeçalho 1 

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut 
labore et dolore magna aliqua. Pharetra massa massa ultricies mi quis. Vestibulum morbi blandit 
cursus risus at ultrices mi tempus imperdiet. 

Cabeçalho 2 

Mi quis hendrerit dolor magna eget est lorem ipsum dolor. Ornare arcu odio ut sem nulla pharetra 
diam sit amet. Orci nulla pellentesque dignissim enim sit amet venenatis. 

Cabeçalho 3 

Duis convallis convallis tellus id. Cras adipiscing enim eu turpis egestas pretium aenean. Nisl 
rhoncus mattis rhoncus urna neque viverra justo nec. Eu lobortis elementum nibh tellus molestie 
nunc non blandit.  

Cabeçalho 4 

Tortor at auctor urna nunc id cursus metus. Faucibus in ornare quam viverra orci sagittis eu 
volutpat odio. Arcu bibendum at varius vel. 

Cabeçalho 5 

Vulputate odio ut enim blandit volutpat maecenas volutpat blandit. Molestie at elementum eu 
facilisis sed odio morbi quis commodo. 

Legenda de uma Imagem, Gráfico ou Tabela  1

Descrição Descrição

Título Título Título

Título Título Título

 Nota de Rodapé1

Página   1

Av. Prof. Egas Moniz - Hospital de Santa Maria, Piso 01, 1649-035 Lisboa 

Telf.: 217818890 Fax: 217818899 email: geral@aefml.pt website: www.aefml.pt 

Respeitando as normas visuais da AEFML, foram criados documentos 
pré-formatados	com	o	modelo	da	Documentação	Oficial	AEFML.

Na	pasta	“Documentos	Oficiais	AEFML”	encontra-se	o	ficheiro	“Documentos	
Oficiais	-	Template.dotx”.	A	terminologia	“.dotx”	 indica	que	o	documento	é	
um	template,	ou	seja,	cada	vez	que	o	se	abre	este	ficheiro	irá	ser	criado	um	
novo documento, que nunca alterará o template original.
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DOCUMENTOS OFICIAIS AEFML
FORMATAÇÃO DO TEXTO

O template	 de	Documento	Oficial	AEFML	 é	 um	documento	 que	 se	 encontra	 pré-formatado	de	 acordo	 com	o	 presente	Manual,	
devendo-se recorrer sempre à barra de estilos rápidos pré-formatados, sem nunca fazer formatação manual do texto.

O Corpo de Texto deverá ser escrito na sua totalidade em Nunito Sans Regular, podendo os seus destaques fazer uso das diversas 
variações da fonte:

Corpo de Texto, Bold
Corpo de Texto, Itálico

Corpo de Texto, Sublinhado

Os	principais	pontos	a	se	ter	em	conta	aquando	da	redação	de	um	documento	oficial	AEFML	são:

• Nunca utilizar avanço da primeira linha do parágrafo. A distinção entre parágrafos é feita pela existência de um espaço 
automático entre parágrafos.

• Nunca dar “Enter” de intervalo entre parágrafos. O espaçamento entre os parágrafos é automaticamente aplicado, de 
acordo com o estilo de letra (ver página ao lado) que está em utilização.

• Nunca deverá ser feita configuração manual do texto do documento. Os estilos utilizados deverão ser sempre os pré-
formatados,	 uma	 vez	 que	 os	mesmos	 contemplam	 todas	 as	 definições	 e	 características	 que	 se	 devem	 verificar	 num	
documento	oficial	AEFML

Barra de Estilos de Formatação de Texto
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Exemplo Descrição

Título TÍTULO Primeira linha do documento. É um estilo maiúsculo. 
O título deve ser curto, conciso e claro.

Subtítulo Subtítulo Deve ser utilizado caso seja necessário informação complementar ao título.

Corpo de Texto Corpo de Texto
Texto principal do documento. Deve ser utilizado no seu estilo “Regular”, podendo usar-
se as suas variantes, ou combinações delas, para destaques do corpo de texto.

Cabeçalhos

Heading 1 Heading 1

Os Headings são os títulos de cada secção do documento. 
Estão organizados hierarquicamente, sendo que o seguinte está sempre contido no 
conteúdo do Heading superior. Exemplo: 
Heading 1 - Artéria Femoral 
     Heading 2 - Ramos da Artéria Femoral 
          Heading 3 - Ramos Terminais 
          Heading 3 - Variações anatómicas 
     Heading 2 - Relações Anatómicas

Heading 2 Heading 2

Heading 3 Heading 3

Heading 4 Heading 4

Heading 5 Heading 5

Legendas e Notas de Rodapé Legenda Deverá ser utilizado em legendas de imagens e notas de rodapé.
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DOCUMENTOS OFICIAIS AEFML
FORMATAÇÕES ESPECÍFICAS

À semelhança do template	pré-formatado	para	as	várias	definições	dos	diversos	Títulos,	Subtítulos,	Cabeçalhos	e	Corpo	de	Texto	
dos	Documentos	Oficiais	AEFML,	as	tabelas	que	constam	nos	documentos	devem	seguir	a	formatação	oficial,	havendo	um	estilo	de	
tabela pré-formatado, como se apresenta abaixo:

Do mesmo modo, todas as legendas e notas de rodapé devem ser escritas com a fonte Crimson Text.

Barra de Estilos de Formatação de Tabelas

Exemplo de Tabela formatada
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 MERCHANDISING DAEFML
EXEMPLO DE MODELO DE ROUPA DA DIREÇÃO

PÓLO OFICIAIS DAEFMLCASACO OFICIAIS DAEFML

NOME DO DIRIGENTE ASSOCIATIVO
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MERCHANDISING DAEFML
TSHIRT BASE “AEFML”

Peito, à esquerda.
Dimensão: 5,5 cm

Costas, centrado.
Dimensão: 20 cm

Costas, em baixo.
Dimensão: 5,5 cm

POSIÇÕES RECOMENDADAS
PARA POSICIONAMENTO DO LOGÓTIPO AEFML
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LANYARD OFICIAL AEFML SACO OFICIAL AEFML

MERCHANDISING DAEFML
ACESSÓRIOS



#fe9221



5

AEFML E OS
PROJETOS
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AEFML E OS PROJETOS
A IMPORTÂNCIA DA DIVULGAÇÃO DA AEFML

A AEFML faz-se, além dos seus estudantes, representar pelos 
projetos e atividades que promove.

Na construção da uma Imagem e Identidade Visual de cada 
atividade	 e	 projeto,	 a	 sua	 identificação	 enquanto	 atividade	
integrante da AEFML cria, para todos os envolvidos, claros 
benefícios.

Não  só  é  esta  uma  manifestação  do  apoio,  envolvimento 
e proteção que a Associação exerce sobre estas atividades, 
é	 também	 este	 um	 mecanismo	 de	 identificação	 e	 de	
disponibilização de uma veículo de comunicação entre as 
atividades	e	o	seu	público	alvo.

Assim, reforça-se a importância da identificação dos materiais 
gráficos mais relevantes no contexto das atividades, quer de 
divulgação física e online, quer de impressão, com os elementos 
que compõe a Identidade Visual da AEFML, em particular a sua 
marca e o selo de reconhecimento enquanto representação da 
AEFML.

Esta condição em nada deverá ser limitativa ou represar da 
liberdade e autonomia na criação e caracterização da identidade 
visual de cada projeto ou atividade da AEFML.

De seguida (ver página ao lado) são expostas normas 
orientadoras	da	utilização	dos	elementos	de	Normas	Gráficas	e	
Identidade Visual da AEFML nos diferentes projetos e atividades 
que pela mesma são representados, sendo que os meios de 
divulgação assinalados deverão ter representação da AEFML 
vinculados às Normas do presente Manual.

Como anteriormente referido, estes termos não deverão ser 
encarados como limitantes para a autonomia e identidade 
na criação da Identidade Visual de cada atividade ou projeto, 
podendo a sua aplicação estar sujeita a adaptação, após 
consulta do Departamento de Imagem e Divulgação da 
AEFML, desde que tal não comprometa significativamente 
o propósito de identificação da AEFML enquanto entidade 
responsável pelos mesmos.
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Material Gráfico Produzido pela 
DAEFML

Material Gráfico Produzido pelos
Projetos Transverais

Banner • •
Instastory / MUPI •

Vestuário de Representação • •
Merchandising •
Cartaz / Póster • •

Bilhete • •
Vídeo (Introdução AEFML) • •

Flyer • •
Lona / Roll-Up de Representação • •

Credencial • •
Convite • •
Moldura • •

Documentos Oficiais • •
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